هاي يادگيري ،كه عادات پردازش اطالعات

سببب

در يافتي افراد مي باشببب  ،يكي از عوا مل مؤثر در
يادگيري فراگيران اس ب
دانشگاه آزاد اسالمی مركز لشت نشا -زیباكنار
مركز مشاوره و راهنمایی

سبکهای یادگیری و مطالعه

 .اين س ب

ها ،روش هاي

ترجيحي فراگيران براي درك ،سببازماه هي و ذخيره
اطالعات مي باش  .تحقيقات متع د حاكي از آن اس
هاي يادگيري در رشبببته هاي مختلف

كه سببب

تحصببيلي مت وع هسببت

 .در ادامه چ س ب

ملاهعه

موثر براي ملاهعه معرفي مي گردد.

علمي روش پس ختام اس  .اين روش از شش مرحله
تشكيل ش ه كه از به هم پيوستن ابت اي كلمات :پيش
خواهي(پ) ،سوال كردن (س) ،خواه ن (خ) ،تفكر(ت)،
از حفظ كردن (ا) ،مروركردن (م) ،ساخته ش ه اس .
مركز مشاوره و راهنمایی حوزه معاونت دانشجویی
نگارش:
فریده امیرالسادات
آبان 5931

فصلي از ي

كتاب را ياد بگيري ،هخس

تمام آن كتاب يا آن فصل را ي
ي

برداش

كسب همايي .

كتاب يا
به سرع

بار از هظر بگذراهي تا

كلي از موضوع ها و قسم

سوال هايي براي خودتان طرح ك ي  .يكي از راه هاي
طرح سوال اين اس

كه ع اوين را به صورت سوال

ملرح ك ي .
خواه ن :دراين مرحله برگردي و متن را با دق
بخواهي  ،زيرهكات مهم خط كشي ه و خالصه پارگرافها
را در حاشيه يادداش

كي .

و به آن ها مع ي دهي  .يع ي همواره باي سعي ك ي بين

يكي از روشهاي موفق ملاهعه و يادگيري ويژه متون

دانشگاه آزاد اسالمی مركز لشت نشا  -زیباكنار

خواه ي  ،با توجه به ه في كه از ملاهعه اين كتاب داري

تفکر  :سعي ك ي آهچه را از كتاب مي خواهي  ،بفهمي

مطالعه به روش پس ختام

پیش خوانی  :اگر مي خواهي ملاهب ي

سوال کردن :پس از آن كه قسمتي يا فصلي از كتاب را

هاي مهم آن

آن چه كه مي داهي و آن چه را كه مي خواهي ارت اط
برقرار ك ي .به سخن ديگر ،بتواهي ج ه هاي كاربردي
ملاهب و مثال هايي را كه مي توان راجع به ملاهب مورد
ملاهعه زد ،در ذهن خود مجسم ك ي  .در اين مرحله
سعي ك ي هكات فرعي را به ملاهب اصلي پيوه دهي .
ت اقضات بين ملاهب راحل ك ي و بتواهي با استفاده از
ملاهب كه مي خواهي به سوال هايي ملرح ش ه پاسخ
ب هي
از حفظ كردن :پس از ان كه هر قسم

يا هر فصل از

كتاب را خواه ي سعي ك ي ملاهب مهم آن را به ياد

آوري و براي خودتان شرح دهي  .ضمن باز گو كردن

اين متن (داستان) چه ه في دارد؟

ملاهعه فعاالهه داشته باشي  :داهشجويي كه به م ظور

ملاهب مهم براي خود ،سوال هايي را كه طرح كرده اي

چه مشكلي در اين داستان رخ داده اس ؟

يادگيري و به صورت ه ف ار ملاهعه ميك  ،براي

هيز جواب ب هي  .از حفظ گفتن ملاهب به شما كم

چگوهه مشكل حل مي شود؟

يادگيري بهتر باي ملاهعه فعال داشته باش  .شما ميتواهي

مي ك تا بر درك ملاهب خود هظارت داشته باش يع ي
براي شما معلوم و مسلم مي شود كه چه ملاه ي را به
خوبي فرا گرفته اي و باچه قسم

هاي را خوب ياد

هگرفته اي و باي دوباره ازهو بخواهي .

اصول مطالعه موثر
براي به ود و افزايش توان يادگيري باي اصوهي را با دق
اجرا ك ي ؛ با رعاي
از وق

مرورکردن :وقتي خواه ن تمام كتاب يا كل ملاهب را
به پايان رساه ي ،آن را مرور يا بازبي ي ك ي .بهترين راه
مرور كردن اين اس

كه بكوشي تا ب ون مراجعه به متن

سواههاي مهم مربوط به آن را جواب دهي .قسم

هايي

اين اصول ميتواهي بهتر بياموزي و

خود ح اكثر استفاده را ب ري  .برخي از اين اصول

با خالصهبرداري ،حل تمرين ،عالم گذاري و گزي ش
هكتههاي مهم ،ملاهعه خودتان را فعال ك ي .
ج ي

داشته باشي  :وقتي تصميم به ملاهعه ميگيري ،

فورا شروع ك ي و اجازه ه هي افكار مزاحم ماهع شما

ع ارت از:

شود .شخصي اگر در خواه ن كمر هم

تعيين ه ف :شما باي ق ل از ملاهعه براي خودتان ه في

فعاهي هاي ذه ي خويش به درك بيشتري هائل شود ،كار

را مشخص ك ي  ،به اين مع ي كه اين درس را به چه

بزرگي اهجام داده اس .

ب د و با

را كه همي تواهي به سوال هاي آن جواب دهي دوباره

م ظوري ميخواهي ملاهعه ك ي  ،آيا فقط هكتههاي اصلي

به خودتان استراح

بخواهي .

درس را ميخواهي يا قص داري همه ملاهب كتاب را

و به م ظور داشتن درك بهتر ملاهب باي پس از ح ود

مطالعه به روش كاپس
اين روش براي ملاهعه متون ادبي مفي اس  .اين روش

بفهمي .

 51دقيقه ملاهعه به خود استراح

تعيين م ت زمان ملاهعه :باي معلوم ك ي چه مق ار زمان

دقيقه) ب هي .

كه اسم اين

ميخواهي صرف ملاهعه ك ي  .تعيين زمان و مق ار

روش هيز از حرف اول التين اين مراحل گرفته ش ه

ملاهعه به فراگير آرامش ميده و اين آرامش موجب

داراي چهار مرحله به صورت زير اس
اس :

چه كساهي شخصيتهاي اين متن (داستان) هست ؟

دهي  :براي داشتن ي

افزايش ميزان يادگيري و سرع

ملاهعه ميشود.

ملاهعه مفي

كوتاهي ( 51ب 51

